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   Nr. 8162 din 07.09.2017 

 EXPUNERE DE MOTIVE 

privind  rectificarea   bugetului local   pe anul 2017  al Comunei Ibăneşti 

    Având în vedere referatul compartimentului financiar contabil, impozite şi taxe, 

propun rectificarea bugetului local astfel. 

   Buget local 

     La partea de venituri: 

 Se majorează cu suma de 21.000 lei, taxe speciale-3606: 

                   La partea de cheltuieli: 

 Se diminuează cu suma de 252.000 lei, următoarele capitole: 

Administraţie cu suma de  83.000 lei după cum urmează: 

  - 9.000 lei, salarii şi contribuţiile afente; 

  - 5.000 lei, furnituri de birou; 

- 60.000 lei, alte bunuri pentru întreţinere şi funcţionare-200130; 

- 9.000 lei, deplasări externe-200602; 

Bibliotecă, cu suma de 13.000 lei, salarii şi contribuţiile aferente; 

Tineret, cu suma de 10.000 lei, reparaţii curente-2002; 

Gospodărie comunală, cu suma de 3.000 lei, postă, internet, telefon; 

Salubritate cu suma de  20.000 lei, alte bunuri pentru întreţinere şi funcţionare-200130; 

Drumuri şi poduri, cu suma de 123.000 lei,  finanţare externă nerambursabilă-580402; 

Se majorează,  cu suma de  273.000  lei, următoarele capitole: 

Administraţie cu suma de  16.000 lei după cum urmează: 

 - 9.000 lei, postă, telefon-200108; 

 - 2.000 lei, obiecte de inventar-200530; 

 - 4.000 lei, reclamă şi publicitate-20301; 

 - 1.000, asociaţii şi fundaţii-5911; 

Serviciul puplic pentru evidenţa persoanelor, cu suma de 1.000 lei, salariile şi 

contribuţiile aferente; 

 PSI, cu suma de 14.000 lei, după cum urmează: 
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  - 7.000 lei, salariile şi contribuţiile aferente; 

  - 1.000 lei, carburanţi şi lubrifianţi-200105; 

  - 6.000 lei, alte bunuri pentru întreţinere şi funcţionare (asigurări pompierii 

voluntari)-200130; 

 Pază, cu suma de 7.000 lei, alte bunuri pentru întreţinere şi funcţionare-200130; 

 Învăţământ, 18.000 lei-reparaţii curente-2002; 

 Cămin cu suma de 2.000 lei, cheltuieli cu salariile şi contribuţiile aferente; 

   Alte servicii culturale, cu suma de 5.000 lei- asociaţii şi fundaţii (4.000 lei, 

cheltuieli pentru Festivalul Văii Gurghiului şi 1.000 lei, cheltuieli pentru funcţionare) -5911; 

   Asistenţă socială cu suma de 9.000 lei, după cum urmează: 

    - 5.000 lei, cheltuieli cu salariile şi contribuţiile aferente; 

    - 4.000 lei, piese schimb 200106; 

   Alimentare cu apă, cu suma de 25.000 lei, investiţia „Branşări şi contorizări”-

710101;                     

  Iluminat public, cu suma de 40.000 lei, după cum urmează: 

    - 27.000 lei, încălzit, iluminat 200103; 

    - 13.000 lei, alte bunuri pentru întreţinere şi funcţionare-200130; 

   Gospodărie comunală, cu suma de 31.000 lei, după cum urmează: 

    - 6.000 lei, salariile şi contribuţiile aferente; 

    - 25.000 lei, alte bunuri pentru întreţinere şi funcţionare-200130; 

   Drumuri şi poduri, cu suma de 105.000 lei, după cum urmează: 

    - 39.000 lei, alte bunuri pentru întreţinere şi funcţionare-200130; 

    - 66.000 lei, reparaţii curente-2002; 

 

                     Ibăneşti,  

                         la 07.09.2017       

                   Primar, 

     Dan Vasile-Dumitru 
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